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كابوس نوامبر پيش روي ترامپ
تحوالتي كه تا اينجا رؤياهاي دور دومي رئيس جمهور امريكا را به باد داده است

تحليل

 امريكا با خروج از پيمان »آسمان هاي باز«
 در مسير فروپاشي نظام كنترل تسليحات گام برمي دارد

ابرقدرت پيمانخوار
  دكتر سيدرضا ميرطاهر 

يك�ي از مش�خصه هاي ب�ارز دوره زمامداري 
دونالد ترامپ رئيس جمه�ور جنجالي امريكا، 
خروج از پيمان هاي بين المللي اس�ت. ترامپ 
در سه سال گذش�ته تعداد زيادي از توافقات 
بين الملل�ي امريكا را لغ�و كرده ي�ا به صورت 
يكجانب�ه از آنها خارج ش�ده اس�ت. در عين 
حال دول�ت ترامپ روند خ�روج از پيمان هاي 
بين المللي از جمل�ه معاهدات تس�ليحاتي و 
امنيتي را كليد زده است. پس از خروج امريكا 
از پيمان نيروهاي هسته اي ميانبرد )آي ان اف( 
و تهديد جدي به عدم تمديد پيمان تسليحات 
هس�ته اي اس�تراتژيك موس�وم به استارت 
 جديد، اكنون امريكا از پيمان »آسمان هاي باز«
)Treaty  on Open Skies( نيز خارج شده است. 
»مايك پمپئو« وزير امور خارجه امريكا پنج شنبه 
اول خرداد ماه 99 در بيانيه اي اعالم كرد جمعه 2 
خرداد )22 مه( كاخ سفيد اعالميه اي رسمي براي 
كشورهاي امضاكننده پيمان آسمان هاي باز ارسال 
مي كند و ب��ه  آنها اطالع خواه��د داد دولت امريكا 
ظرف شش ماه آينده از اين معاهده خارج خواهد 
ش��د. وزير امور خارجه امريكا در بخش ديگري از 
اين بيانيه با تكرار ادعاهاي خود عليه روسيه اظهار 
داشت: »اگر روسيه به  رعايت كامل مفاد اين معاهده 
بازگردد، ممكن است ما درباره خروج خود از پيمان 
آسمان هاي ب��از تجديدنظر كني��م.« وزارت دفاع 
امريكا )پنتاگون( نيز در روز جمعه 2خرداد اعالم 
كرد امريكا به صورت رسمي از پيمان آسمان هاي 
باز خارج مي ش��ود. پنتاگون در اين بيانيه مدعي 
شد: »روسيه به طور فزاينده اي از اين پيمان براي 
پش��تيباني از تالش هاي خود در راستاي توجيه 
خصومت عليه همس��ايگان خود استفاده مي كند 
و ممكن است از اين پيمان ب��راي هدف قرار دادن 
نظامي امريكا و متحدان استفاده كند.« »جاناتان 
هافمن« سخنگوي پنتاگون گفت: »روسيه بار ها 
تعهدات خود نسبت به پيمان آسمان هاي باز را نقض 
كرده و اين معاهده را به روش هايي پيش برده است 
كه به تهديد نظامي عليه امريكا و متحدان و شركاي 
اين كشور منجر ش��ده است.« هافمن همچنين 
موضع واش��نگتن كه امريكا كاماًل به اين معاهده 
پايبند بوده را تكرار كرد. ترامپ نيز روز پنج شنبه اول 
خرداد در اين باره موضع گرفت و گفت: »امريكا از 
پيمان آسمان هاي باز خارج خواهد شد و معاهده اي 
ديگر جايگزين اين توافق خواهد شد.« ترامپ در 
ادامه صحبت هاي خ��ود افزود: »دول��ت او روابط 
خوبي با مسكو دارد اما روسيه از پيمان آسمان هاي 
باز تبعيت نمي كند تا به ديگر كشور هاي عضو اين 
معاهده اجازه دهد پرواز هاي نظارتي غير مسلحانه 

)بر اين كشور( داشته باشند.« 
  پيمان آسمان هاي باز

پيمان آسمان هاي باز توافقنامه اي بين ۳۴ كشور 
جهان درباره اجازه پ��رواز هواپيماهاي جاسوسي 
و تجسس��ي بر فراز مناطق كش��ورهاي عضو اين 
پيمان است. اين پيمان براي ايجاد دركي متقابل 
و اطمينان به كش��ورهاي امضاكننده در خصوص 
تمامي تح��ركات و فعاليت هاي نظامي كه ممكن 
است باعث نگراني آنها ش��ود، ايجاد ش��ده است. 
پيش��نهاد پيمان »آسمان هاي ب��از« را اولين بار 
دوايت آيزنه��اور، رئيس جمهور پيش��ين امريكا 
در س��ال ۱9۵۵ مطرح كرد. پيم��ان آسمان هاي 
باز در س��ال ۱992 امضا و از س��ال 2002 به اجرا 
گذاشته شد و بخشي از تالش هاي بين المللي براي 
اعتماد سازي در دوره پس از جنگ سرد است. اين 
پيمان يكي از جامع ترين توافقنامه هاي بين المللي 
براي ش��فاف سازي فعاليت هاي نظامي بوده و به 
كشورهاي امضاكننده اجازه مي دهد تا به منظور 
جمع آوري اطالع��ات درباره نيروه��اي نظامي، 
پروازهايي با هواپيماهاي تجسس��ي غيرمسلح بر 
فراز خاك ديگر اعضا انجام دهند. طبق اين معاهده، 
بيش از هزار و ۵00 پرواز با هدف افزايش شفافيت 
در مورد فعاليت هاي نظامي و كمك به نظارت بر 
كنترل تس��ليحات و ساير توافقات در كشور هاي 
عضو آن انجام شده است. اين پيمان از زمان اجرايي 
ش��دن، تبديل به اب��زاري كليدي ب��راي امريكا و 
متحدان اروپايي آن به منظور رصد و پايش استقرار 
نظامي روسيه در كش��ورهاي ش��وروي، از جمله 
اوكراين شده است. پيمان آسمان هاي باز كه سابقه 
ايده اوليه آن ب��ه دوران جنگ سرد بازمي گردد، با 
هدف كاهش سوءظن ميان اين كشورها و كاهش 
احتمال درگيري ناشي از سوءتفاهم امضا شد. ايجاد 
شفافيت، كمك به نظارت بر اجراي توافقنامه هاي 
كنترل تسليحات، افزايش توانمندي ها در مقابله با 

بحران ها و حل و فصل آنها از طريق سازمان امنيت 
و همكاري اروپ��ا و ديگر نهاده��اي بين المللي از 
اهداف پيمان آسمان باز عنوان شده است. از پيمان 
»آسمان هاي باز« به عنوان يكي از پايه هاي ساز و 

كار كنترل تسليحات در جهان ياد مي شود. 
  رويكرد مخرب دولت ترامپ

 با اين حال دول��ت ترامپ رويكرد خ��روج از اين 
پيمان را در پيش گرفته است. دولت ترامپ از سال 
20۱7 روسيه را متهم به نقض پيمان آسمان هاي 
باز كرد. در ۵ مهر ۱۳96)27 سپتامبر 20۱7( يك 
مقام وزارت امور خارجه امريكا اعالم كرد امريكا در 
واكنش به موارد ادعايي نقض پيمان آسمان هاي 
باز از سوي روسيه، اقداماتي را انجام خواهد داد. اين 
مقام امريكايي مدعي شد: »ما همواره درخصوص 
اجراي پيمان آسمان ه��اي باز از س��وي روسيه 
نگراني هايي داشته ايم. پس از تالش هاي مكرر و 
ناموفق براي تعامل با مسكو در اين زمينه آن هم 
به گونه اي ديپلماتيك، تصميم گرفتيم اقداماتي 
منطقي و سنجيده در واكنش ب��ه عدم پايبندي 
روسيه به اين پيمان انجام دهي��م.« وي تصريح 
كرد: »دولت امري��كا اميدوار اس��ت اين اقدامات 
باعث تغيير محاسبات روسيه و ترغيب اين كشور 
به عمل كردن به وظايف خود در چارچوب پيمان 
آسمان هاي باز شود.« با اين حال قصد واشنگتن 
براي خروج از پيمان آسمان هاي باز براي اولين بار 
در اكتبر 20۱9 اعالم شد. امريكا به بهانه اينكه همه 
كش��ور هاي عضو اين پيمان موافقت كرده اند كه 
تمام قلمرو هاي خود را براي پروازهاي نظارتي در 
دسترس قرار دهند، اما روسيه بر برخي از مناطق 
خود همچنان محدوديت گذاشته است، بر خروج 
از اين پيمان تأكيد ك��رد. به گفته دولت ترامپ از 
داليل ديگري كه امريكا از اين معاهده خارج شد 
اين است كه اين كشور مي تواند تصاوير مدنظر خود 
را با پرواز  هواپيما ها يا از طريق ماهواره هاي تجاري 

با هزينه خيلي كمتر به دست بياورد. 
  واكنش ها

پس از آنكه امريكا گفت از پيمان »آسمان هاي باز« 
خارج مي ش��ود، وزارت خارجه روسيه در بيانيه اي 
اعالم كرد تمام توانش را ب��راي نجات اين معاهده 
به كار خواهد گرفت. وزارت خارجه روسيه با انتشار 
بيانيه اي ضم��ن رد اتهام »نق��ض« پيمان نظامي 
»آسمان هاي باز« خروج امري��كا از اين معاهده را 
ضربه اي به كل چارچوب امنيتي در اروپا توصيف 
كرد. به گفته »سرگئي ريابك��وف« معاون وزارت 
خارجه روسيه، مس��كو معاهده آسمان باز را نقض 
نكرده  است و هرگونه توجي��ه براي خروج از آن به 
دليل وجود مسائل فني را رد مي كند. مسكو معتقد 
است خروج امريكا از اين پيمان، توافق اساسي كه 
امنيت در اروپ��ا را تقويت كرده اس��ت، زير سؤال 
خواهد برد. هايكو ماس، وزير خارجه آلمان نيز روز 
پنج شنبه اول خرداد در واكنش به تصميم جديد 
دونالد ترامپ خواستار »تجدي��د نظر« وي در باره 
خروج از پيمان »آسمان هاي باز« ش��د. او در عين 
حال از روسيه نيز خواست »كاماًل« به تعهدات خود 
پايبند باشد. به گفته هايكو ماس، كشورهاي آلمان، 
فرانسه، لهستان و انگليس پيش از اين »چند بار« 
به مقامات امريكا تأكيد كرده بودند كه مش��كالت 
پيش آمده در اج��راي پيم��ان »آسمان هاي باز« 

توجيه كننده خروج واشنگتن از آن نخواهد بود. 
  جمع بندي 

خروج امريكا از پيمان آسمان ه��اي باز تازه ترين 
اقدام دولت ترام��پ در بي اعتنايي ب��ه تعهدات و 
توافقات بين المللي به شمار مي رود. خروج از اين 
پيمان مهم در زمينه نظارت بر فعاليت هاي نظامي و 
تسليحاتي كشورها منجر به افزايش تنش با روسيه 
ش��ده و در عين حال واكنش متح��دان اروپايي و 
همچنين برخي اعضاي كنگره را به همراه خواهد 
داشت. كما اينكه از نوامبر 20۱9 اعتراضات از جانب 
قانونگذاران كنگره در اين باره آغاز شده  است و ماه 
گذشته نيز اعضاي دموكرات  كميته نيروهاي مسلح 
مجلس نمايندگان امريكا به ترامپ نامه نوشتند در 
حالي كه همه كش��ور هاي جهان در حال مقابله با 
ويروس كرونا هس��تند وي در باره خروج از پيمان 
آسمان هاي باز عجله مي كند. درعين حال خروج 
امريكا از پيمان آسمان هاي باز منجر به مس��ابقه 
تسليحاتي جديد و خطرناكي با روسيه خواهد شد، 
زيرا اجراي اين پيمان و نظارت مستمر كشورهاي 
عضو آن ب��ر فعاليت ها و تأسيس��ات نظامي ديگر 
كشورها باعث محدوديت هايي براي فعاليت هاي 
نظامي مي شد و در فقدان چنين كنترلي مخصوصاً 
امريكا خواهد توانست  اقدامات تسليحاتي و نظامي 

مدنظر خود را انجام دهد.

جو بايدن نام�زد اصلي دموكرات ها ب�راي انتخابات 
رياست جمهوري امريكاست و رقابت شانه به شانه او 
با رئيس جمهور فعلي، دونالد ترامپ در اين انتخابات 
حساس تر شده و حتي طبق  نظرس�نجي هاي اخير، 
او توانس�ته اس�ت چند درصدي هم از ترامپ پيش 
بيفتد. نتايج نظرسنجي روز دوشنبه در ايالت حساس 
مينه سوتا پيشتازي 5درصدي بايدن را نشان داد كه 
توانسته بود نظر مثبت 49درصد از رأي دهندگان را 
به خود جلب كند، در حالي كه سهم ترامپ 44درصد 
بود و نظرسنجي اخير از سوي ش�بكه خبري دست 
راس�تي فاكس نيوز هم اين پيش�تازي را حتي كمي 
بيشتر نش�ان داده اس�ت،چراكه در نظرسنجي اين 
شبكه، بايدن  8درصد از ترامپ جلوتر است و وبگاه 
نظرسنجي ريل كليرپاليتيكس كه به صورت تخصصي 
در اي�ن زمين�ه فعالي�ت دارد هم از پيش�تازي 5/5 
درصدي باي�دن مي گويد. كمتر از ش�ش م�اه ديگر 
تا زم�ان انتخابات رياس�ت جمه�وري فرصت باقي 
مانده اس�ت و معلوم نيس�ت  بايدن اين پيشتازي را 
بتواند حفظ كند يا حتي موجب پيروزي او بر ترامپ 
شود چنان كه عمده نظرس�نجي ها تا يك روز مانده 
ب�ه انتخاب�ات 2016 حكاي�ت از پيش�تازي هيالري 
كلينتون داش�ت ام�ا اين ترام�پ بود ك�ه انتخابات 
را برد. ب�ا اي�ن ح�ال، اتفاقات�ي در ح�ال رخ دادن 
هس�تند كه مي تواند براي ترامپ گران تمام ش�ود. 

  
  كره شمالي دردسرآفرين 

به نظر مي رس��د كيم جونگ اون، رهبر كره ش��مالي در 
هفته هاي گذشته مش��غول نوعي بازي موش و گربه با 
رسانه ها بود و مدت طوالني از نظرها غايب بود تا رسانه ها 
هر گمانه زني ممكني را در م��ورد علت غيبتش بكنند 
و حتي خبر فوت او را با جديت منتش��ر نمايند اما بعد 
براي افتتاح كارخانه اي ظاهر  ش��د و تعجب همگان را 
برانگيخت. او باز هم در سه هفته گذش��ته اين بازي را 
كرد اما ظاهر ش��دن اين بار او بيشتر از غيبتش اهميت 
داش��ت. او اين بار در نشس��ت فرماندهان ارشد نظامي 
خود ظاهر ش��د تا در مورد سياست هاي جديد تقويت 
توانايي هاي هسته اي كشور با آنها بحث و گفت وگو كند. 

برگزاري اين نشست پرسش هايي را درباره برنامه هاي 
جديد هسته اي كره ش��مالي مطرح كرده است، چراكه 
پيونگ يانگ اواخر سال گذش��ته ميالدي از »رونمايي 
يك سالح راهبردي جديد« گفته  و امريكا را تهديد به 
»يك اقدام ش��وكه كننده« كرده بود. هر چند انتظارات 
طبق معمول متوجه آزمايش هاي موشكي كره شمالي 
است اما حاال حرف از يك زيردريايي جديد زده مي شود 
كه قابليت پرتاب موشك هاي بالستيك را داشته باشد. 
مقامات نظام��ي كره جنوب��ي معتقدن��د كار روي اين 
زيردريايي ب��ه مرحله پاياني رسي��ده و به نظر مي رسد 
آماده بهره برداري باشد. گمان مي رود كره شمالي در حال 
حاضر 70 زيردريايي از جمله 20 زيردريايي ۱800 تني 
از كالس رومئو در اختيار داشته باشد كه گفته مي شود 
اغلب آنها قديمي هس��تند و آمادگي الزم براي اجراي 
عمليات در آب هاي فراتر از سواحل كره شمالي ندارند. 
با اين حال، اگر كره شمالي بتواند در اين شش ماه از يك 
زيردريايي راهبردي پرده برداري كن��د كه هم قابليت 
عمليات در آب هاي اقيانوس آرام داشته باشد و هم بتواند 
موشك هاي هسته اي پرتاب كند، به معناي واقعي براي 
ترام��پ و انتخاب مجددش به مق��ام رياست جمهوري 
امري��كا دردسرآفرين خواه��د بود. بايد توجه داش��ت 
ترامپ تمام قواعد رؤساي جمهور امريكا را در برخورد با 
كره شمالي به هم زد تا بتواند چند عكس يادگاري بگيرد 
و ادعا كند كه توانسته است كره شمالي را مهار كند اما 
آمدن اين زيردريايي به آب ه��اي بين المللي به معناي 

برباد رفتن  اين دستاورد ترامپ خواهد بود. 
  كروناي لعنتي

ترامپ تا انتخابات مي��ان دوره اي كنگره در دو سال قبل 
توانس��ت تا اندازه اي حمله دموكرات ه��ا را دفع كند هر 
چند جمهوري خواهان اكثريت مجلس نمايندگان را در 
اين انتخابات از دست داد اما اكثريت مجلس سنا را حفظ 
و همين نيز ترام��پ را در جريان استيض��اح حفظ كرد. 
دستاوردهاي اقتصادي ترامپ در آن موقع مانع از شكست 
تمام و كمال جمهوري خواهان بود. رساندن نرخ بيكاري 
امريكا به سطح ۳/۵ درصد يك ركورد قابل توجه در تاريخ 
امريكا بود كه ترامپ دائماً به آن استناد مي كرد تا بتواند 
مدعي رونق كار و كسب در امريكا شود. روند نزولي نرخ 

بيكاري نه تنها در دولت ترامپ ادامه داشته است بلكه در 
دو سال قبل و براي نخستين بار به ۳/7 درصد رسيد. اين 
روند هر چند نه سريع اما كمابيش به پيش رفت تا آنجايي 
كه در فوريه گذش��ته به نرخ بي سابقه ۳/۵ درصد در ۵0 
سال گذشته رسيد. اگر ترامپ مي توانست دست كم اين 
نرخ بيكاري را تا نوامبر حفظ  كند، برگ برنده  قابل توجهي 
در دست داشت، زيرا براي رأي دهندگان امريكايي هيچ 
چيز مهم تر از كار و كسب و رونق آن نيست. با اين حال، 
كرونا خيلي زود اثر خودش را نشان داد، زيرا با شيوع آن 
در امريكا نرخ بيكاري هم به نحوي سرسام آور رشد كرد. 
ركورد ۳/۵درصدي فوريه در ماه بعد به ۴/ ۴ درصد رسيد 
و حاال هم كه دو ماه از آن موقع گذشته است به نرخ ۱۴/7 
درصد رسيده يعني باالترين سطح بي��كاري كه امريكا 
طي ۳0 سال گذش��ته داش��ته است. ب��راي درك عمق 
فاجعه كافي است اين نرخ بيكاري ط��ي دو، سه ماه را با 
نرخ 6/۵ درصدي مقايسه كنيم كه امريكا در ركود بزرگ 
2008 تا 2009 و طي يك سال تجربه كرد و به عبارتي 
ديگر، حاال ميزان رشد بيكاري امريكا طي دو، سه ماه در 
حد دو برابر يك سال از ركورد اقتصادي است. بايد گفت 
فاجعه براي ترامپ بيش از اين است چون مشاور اقتصادي 
ارشد او كوين هاست نسبت به ادامه رشد بيكاري تا زمان 
انتخابات نوامبر هشدار داده و در مصاحبه روز دوشنبه با 
شبكه خبري سي ان ان، گفته است نرخ بيكاري در ماه مه 
به باالي 20 درصد خواهد رسيد و تا انتخابات نوامبر هم 
دو رقمي خواهد ماند. به اين ترتيب، تمام دستاوردهاي 
سه ساله ترامپ در عرض سه ماه بر باد رفته است و او ديگر 
نمي تواند با شعار رونق اقتصادي رأي دهندگان امريكايي 

را ترغيب كند تا به او رأي دهند. 
   خودي هاي مزاحم

جو بايدن در توييتر خود يك آگه��ي تبليغاتي از بازي 
گلف ترامپ در اين روزگار كرونايي منتشر كرده و آمار 
مرگ و مير امريكايي ها به خاطر ش��يوع ويروس كرونا 
را هم روي اين آگهي به نماي��ش درآورده  است با اين 
پيام: »نزديك به ۱00/000 امريكايي مرده اند. تلفات 
مرگ و مير در حال افزاي��ش است. رئيس جمهور بازي 
گلف مي كند.« اين قبيل تبليغات عليه ترامپ از سوي 
بايدن و حتي بس��ياري از رسانه ه��اي امريكا طي اين 

ماه ها به دفعات مطرح ش��ده اند و ترامپ همواره آماده 
مقابله با اين نوع حمالت بوده، اما مش��كل او بيش��تر 
از خارج خانه، معط��وف به داخل خانه اس��ت. يكي از 
دردسرهاي ترامپ نشت اطالعات از داخل كاخ سفيد 
به خارج آن يا وظيفه ش��ناسي كارمندان��ي است كه با 
منافع ترامپ و توجه ش��ديد او به وف��اداري همخواني 
ندارد. بايد به ياد داشت يكي از اين موارد وظيفه شناسي 
ترامپ را ت��ا پاي استيضاح برد و تنه��ا با حمايت قاطع 
سناتورهاي جمهوري خواه بود كه توانس��ت بر مسند 
رياست جمهوري بماند. اين تهديدي جدي عليه اوست 
كه به خصوص مي تواند در روزه��اي انتخاباتي براي او 
دردسرساز باشد. به اين جهت است كه ترامپ در اخراج 
اين دست كارمندان وظيفه شناس اما غير وفادار شك و 
ترديدي ندارد و اخراج استيو لينيك، يكي از بازرس هاي 
كل دولت هم بنابر همين قاعده بود. دولت طبق قانون 
موظف است تا قصدش ب��راي اخراج ي��ا پايان رسمي 
فعاليت يك بازرس كل را دست كم ۳0 روز قبل از اجراي 
آن به اطالع كنگره برساند اما ترامپ نه تنها براي اخراج 
لينيك اين وظيفه قانوني را رعايت نكرد بلكه در تعيين 
جانشينش هم اطالعي به كنگره نداد. نانسي پلوسي، 
رئيس دموك��رات مجلس نماين��دگان گفته است اين 
بازرس كل به خاطر انجام ش��رافتمندانه وظايفش در 
حمايت از قانون اساسي و امنيت كشور مجازات شد و 
»رئيس جمهور بايد عادت خود به انتقام و انتقام جويي 
عليه مأموران دولت را كه براي امنيت امريكايي ها تالش 
مي كنند، متوقف كند.« معل��وم است كه ترامپ حاضر 
نخواهد شد اين عادت را ترك كند و حتي مي توان گفت 
كه نحوه اخراج لينيك پيامي به ديگر كارمندان ارشد 
در كاخ سفي��د و وزارتخانه هاي امريكا ب��ود كه مراقب 
رفتار خود باش��ند و اگر بخواهند از سر وظيفه شناسي 
پاپيچ ترامپ يا حلقه اطرافيان نزديك به او ش��وند، به 
سرعت مجازات خواهند شد. با اين حال، معلوم نيست 
كه اين ترفند ترامپ مانع كار آن كارمنداني ش��ود كه 
مترصد فرصت براي ضربه زدن به او باشند تا با رو كردن 
اسنادي مثل تماس تلفني اش با رئيس جمهور اوكراين 
والديمير زلنسكي، يك رسوايي بزرگ در روزهاي مانده 

به انتخابات براي او رقم بزنند. 

  دكتر علي فهيم دانش *
معاون رئيس جمهور امريكا، مايك پنس در اظهاراتي 
در پنتاگون براي توجي��ه مداخله جويي جديد ارتش 
امريكا در فضاي ماوراي جو مدعي ش��د: »تاريخ به ما 
مي گويد كه صلح تنها به وسيله قدرت قابل دستيابي 
است!« »نمايش صلح از طريق قدرت نظامي« عنواني 
است كه بارها توسط رئيس جمهور امريكا به عنوان يك 
ركن اساسي و راهبردي به آن اشاره شده است. هرچند 
گفته مي شود اين عنوان، اصطالح جديدي است، اما 
در سن��د راهبرد امني��ت مل��ي 20۱8 و در اظهارات 
2000 سال قب��ل امپراتور روم هادريان��وس كه اين 
آموزه تاريخي را براي نخستين بار به او نسبت داده اند، 
قابل مالحظه است. در اين سند كه مبتني بر مفهوم 
رئاليس��م اصولگراست، قدرت )امريكا و هژمون بودن 
آن( نقش محوري داش��ته و مفهوم كانوني اين سند 
را تشكيل مي دهد. رئاليس��م يكجانبه گرايي ترامپي 
بر اين مكتب فكري بنيان نهاده ش��ده و راهبرد فعلي 
امريكا از انديشه هاي ليبراليستي مبتني بر مشاركت و 
نقش دادن به سازمان ها و نهادهاي بين المللي فاصله 
مي گي��رد، بر حق��وق بين الملل و تعه��دات دولت ها 
بي توجه اس��ت و عالمانه آن را نادي��ده گرفته و نقض 
مي كند. از موجوديت هايي نامش��روع همچون رژيم 
اشغالگر قدس حمايت مي كند و بي توجه به 72سال 
اشغال غيرقانوني فلسطين و كشتار و محروم ساختن 
يك ملت از تمامي حقوق اساس��ي و آواره كردن آنها 

براي ايجاد حاشيه امن براي صهيونسيم طرح معامله 
قرن را ارائه داده و خدمات ويژه دولت ترامپ از جمله 
ش��ناسايي قدس به عنوان پايتخت و انتقال سفارت 
واشنگتن به آن شهر )با زير پاي گذاشتن اصول حقوق 

بين الملل و خطوط قرمز( را ارائه مي دهد. 
اما در كنار دكترين اعالمي امريكايي ها كه بازگشت 
به2هزار سال قبل و پش��ت پا زدن به تمامي مظاهر 
تمدني بشريت را تداعي مي كند، دكترين جمهوري 
اسالمي اي��ران در عرص��ه بين المللي ب��ر پايه صلح 

عادالنه ابتنا يافته است. امروز بش��ريت چنانچه در 
درازناي تاريخ به آن محتاج بوده، نيازمند صلح است، 
اين نياز اساسي بش��ر، از منظر ايران اسالمي، زماني 
پايدار خواهد بود كه نه بر قدرت بلكه بر عدالت استوار 
باشد. صلحي كه بر پايه قدرت باشد، صلِح تحميلي 
و غيرعادالنه اس��ت و تهديدكننده صل��ح و امنيت 

بين المللي و بشريت به شمار مي رود. 
در راستاي گفتمان اصولي جمهوري اسالمي ايران، 
طرح برگزاري همه پرسي براي حل مسئله فلسطين 

كه از س��وي رهبر معظ��م انق��الب اسالمي مطرح 
گرديده را بايد تنها راه عادالنه و دموكراتيك و مبتني 
بر آموزه هاي حقوقي )اصل حق تعيين سرنوش��ت( 
براي پايان بخش��يدن ب��ه وضعيت دردن��اك مردم 
فلس��طين و اخراج بيگانه ها و اوباشي مثل نتانياهو 
به شمار آورد. بدون ترديد موضع گيري انقالبي محور 
مقاوم��ت و مجاهدين فلس��طيني از جمله حماس 
و سازمان جهاد اسالمي و كش��ورهاي مس��لمان و 
مخالفت يكپارچه آنها مش��خص كننده ادراك آنها 
از تفاوت  طرح صلح مبتني ب��ر عدالت با طرح صلح 
مبتني بر ق��درت و حمايت از صهيونس��يم است و 

محكوم به شكست مي باشد. 
بدون تردي��د مش��يت و اراده الهي به زودي ب��ا دالوري و 
مبارزه مجاهدين فلس��طيني و مقاومت و مطالبه جهاني 
از سازمان ه��اي بين الملل��ي و توجيه آنها ب��راي اجراي 
طرح پيش��نهادي رهبر معظم انقالب براي حل مس��ئله  
فلس��طين و تحقق صلح عادالنه با برگزاري همه پرسي با 
مشاركت6ميليون فلسطيني كه در داخل فلسطين زندگي 
مي كنند و 6ميليون فلسطيني آواره كه در سازمان ملل به 
عنوان پناهنده ثبت نام شده اند و مقيم خارج از فلسطين 
هستند اعم از مسلمان، مسيحي و يهودي، به منظور اعمال 
حق تعيين سرنوشت، به اشغال غيرقانوني فلسطين و نقض 
و تجاوز مستمر 72ساله تل آويو به آرمان هايي صلح جويانه و 

عدالت محور بين المللي پايان خواهد داد.
*  پژوهشگر حقوق بين الملل

  یادداشت

صلح عادالنه يا صلح مبتني بر قدرت

88498444سرويس بين الملل

سیدنعمت اهلل عبدالرحیم زاده
  گزارش  یک

جو بايدن در توييتر خ�ود يك آگهي 
تبليغاتي از بازي گل�ف ترامپ در اين 
روزگار كرونايي منتش�ر ك�رده و آمار 
م�رگ و مي�ر امريكايي ه�ا ب�ه خاطر 
ش�يوع ويروس كرونا را ه�م روي اين 
آگهي به نمايش درآورده  اس�ت با اين 
پي�ام: »نزديك ب�ه 100/000 امريكايي 
مرده اند. تلف�ات مرگ و مي�ر در حال 
افزاي�ش اس�ت. رئيس جمه�ور بازي 
گل�ف مي كند.« اي�ن قبي�ل تبليغات 
علي�ه ترامپ از س�وي باي�دن و حتي 
بس�ياري از رس�انه هاي امري�كا طي 
اين ماه ها به دفعات مطرح ش�ده اند و 
ترامپ همواره آماده مقابله با اين نوع 
حمالت بوده، اما مش�كل او بيش�تر از 
خارج خانه، معطوف به داخل خانه است


